
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب األشربة –الموطأ  :شرح

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. هللا وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد هلل رب العالمين، وصلى
 اضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والح

 : -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 : ما ينهى أن ينبذ فيهباب

 الندا  خطدب -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني
 :لدي فقيد  ؟قدال مداذا :فسدأل  ،أبلغده أن قبد  فانصدر  نحدو  فأقبلد  :عمر بن هللا عبد قال ،مغازيه بعض في
 . والمزف   الدباء في ينبذ أن نهى

 عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن هريدر  أبدي عدن أبيده عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك وحدثني
 .والمزف  الدباء في ينبذ أن نهى -وسلم

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نبينا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 : -رحمه هللا تعالى-قال 
  ما ينهى أن ينبذ فيه :باب

نتم، وغيرر ذلرك مرن يعني ما ينهى أن يبنذ فيه من األوعية، جاء النهي عن النبيذ في الدباء والمزفت والمقير والح
ا فيهرا فذنهرا تنرت خ، أمرا األوعيرة التي ال تدل على تغيرر مرا فيهرا، بخرالس األسرقية فذنره يذا تغيرر مر األواني الصلبة

وجراز االنتبراذ فري كر   ،الصلبة ال تتأثر يذا تغير ما في جوفها، فنهي عن االنتبراذ فيهرا، ثرم بعرد ذلرك نسرخ النهري
ولو لم يص  يلى حد اإلسكار هذا يسمى  ،وقذس بالزبد ،وعاء، وصار المرد في ذلك يلى االشتداد يذا اشتد وغلى

حد الذي في الخمر ومحرم عند الجمهور؛ ألنه يغلب على الظن أنه يسكر، لغلبة الظن أنره نبيذ، لكنه ليس فيه ال
 يسكر، ويجيزه الحن ية ما لم يص  يلى حد اإلسكار.

 خطدب -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن يحيى حدثني"يقرول: 
 يعنرري دنرروت منرره، ووجهررت وجهرري صرروبه، "نحددو  فأقبلدد  :مددرع بددن هللا عبددد قددال ،مغازيدده بعددض فددي النددا 

ألنرره لررم يسررم ، كرران  ؟يسررأل مرراذا قررال "؟قددال مدداذا فسددأل " انصرررس قبرر  أن يصرر  يليرره "أبلغدده أن قبدد  فانصددر "
فسدال  مداذا " وانتهرى مرن ختبتره -عليره الصرالو والسرالم-فلما اقب  يليه ووصر  يليره انصررس النبري  بعيدًا عنه،

ال لررو كرران والسرربب  "قددال؟ فرري ذلررك البعررد؛ ألنرره ال يسررم  مررا قررال، وهررذا أمررر تبيعرري أن البعيررد ال يسررم  الكررالم، وا 
 -جر  وعرال-ومن نعرم هللا  [( سورو محمد61)] }َماَذا َقاَل آِنًفا{ هذه ص ة المنافقين ثم يسأل ماذا قال؟قريبًا ويسم  

وبعض من في قلروبهم مررض،  ،بعض المغرضينأنهم ال يح ظون ما يسمعون؛ ألن هللا تب  على قلوبهم، ولهذا 



عليرره الصررالو -النبرري يقولررون: كيررر ن رررا بررين المنررافل وغيررره؟ كلهررم هرراالء الررذين يررروون األحاديرر  كلهررم سررمعوا 
، فما الذي يدرينا أن هذا منافل وهذا غير منافل؟ ال سيما فري الصرحابة المقلرين، الرذين ال يعرفرون، فري -والسالم

 ، ويسررمعون -عليرره الصررالو والسررالم-المنررافقون ال يثبررت فرري أذهررانهم شرريء ممررا يقولرره النبرري األعررراب مررنهم، نعررم 
، ال يوجرد ..ألن هللا تبر  علرى قلروبهم، وعلرى هرذا فرال [( سرورو محمرد61)] }َمداَذا َقداَل آِنًفدا{ ويحضرون ثم يقولرون:

نره صرحابي، وأنره علرى الجرادو، أ -عليه الصالو والسالم-أدنى شك في النصوص التي تنق  لنا ممن سم  النبي 
وفرري الصررحابة مررن  ؟وأنرره عرردل؛ ألن بعررض النرراس مثلمررا ذكرنررا يقررول: مررا ال رررا بررين أن يررروي هررذا ويررروي هررذا

ويحضررر مجررامعهم وهررو منررافل، فلمرراذا ال يكررون بعررض هررذه النصرروص نقلررت عررن تريررل  ،يجالسررهم حضرررًا وسرر راً 
عليره -يسرتقر فري قلبره شريء مرن الحردي ، أو ممرا يقولره النبري  بعض المنافقين؟ نقول: أبدًا، المنافل ال يمكن أن

 .-الصالو والسالم
الردباء  " والمزف د الددباء فدي ينبدذ أن نهدى :لدي فقيد  فسدأل  مداذا قدال؟ ،فانصدر  قبد  أن أبلغده ،نحو فأقبل  "

وذكرنررا فرري  يعنرري المتلرري بالقررار، ،بعررض األل ررام المقيرررفرري القرررك كمررا هررو معررروس، والمزفررت المتلرري بالزفررت، 
صلبة، ال يتغير وضعها يذا تغير ما في جوفها، بخالس األسقية من األدم  البداية أنها ينما نهي عنها؛ ألنها أوان  

 ؟فذنها تنت خ يذا تغير ما فيها، وذكرنا سابقًا أيضًا أن النهي عن االنتباذ بهذه األوعية نسخ، نعم
 ..طالب:......

 كير؟
 طالب:........
  .الزفت والقار موجود ،عندهم، عندهم
 طالب:........
 ما هو بعيد.يمكن يت ح على األرض، أنه  عندهم شيء من البترول يمكنيمكن هللا أعلم عاد 

 طالب:........
..، القرعرة يال أنره أنرواك، يعنري بعضرهم يتلرل الردباء علرى ،ن: اليقتريويقال لره أيضراً  ،القرك وهما في فرا الدباء 

 ...مثاًل يسميها المصري 
 طالب:........

ال، اليقترين هررذا اللري نسررميه النجرد، تعرررس النجررد التوير  هررذا، فري شرريء تويرر ، وفري شرريء عرريض، فرري شرريء 
 قشره رخو، وفي شيء قشره صلب، معروفة أنواعه.

 اليقطين هو الدباء اللي يكون مجو  ما يبقى فيه شيء...طالب: 
 هذا يذا جوس صار كذا.

 طالب: لكن القرع ما يجو .
 ويش المان ؟ ،ال، ممكن يجوس
 طالب:........

 ال، ال يذا أخذ ما في جوفه صار مجوس.



 طالب:........
ال الشراح كلهم يقولون: الدباء هو القرك، وقد يقال له: اليقتين في بعض األقتار.على ك  حال يذا فرقتم   وا 

 طالب:........
سررميه مصررري، وقرررك نجرردي، المصررري جوفرره وشررحمه أعرررس أن القرررك هررذا الررذي عنرردنا ينقسررم يلررى قسررمين: قرررك ن

فرا بينها، كله قرك، كله نسميه قرك، في أيضرًا قررك يرأتي مرن الشررا،  ،أص ر، وذاك شحمه أبيض، معروس هذا
ن اختل ت األنواك، نعم؟هذا كله قرك، يعني فصيلة واحد ،ومن تلك الجهات ،من المشرا، من ال لبين  ، وا 

 طالب:........
 ييش لون؟

 ب:........طال
ال مرا تغيرر: يقلنا مرا هرو برالقرك يذا أخرذ مرا فري جوفره صرار مثر   ؟نها أوعية صلبة ما يدرى ه  تغير اللي فيها وا 

ما يتغير اللي بوسته وأنت ما تدري، يمكرن يسركر وأنرت مرا تردري، لكرن الوعراء  ؟الخشب، أو أصلب من الخشب
 لينة.ألنها  ألسقية يذا تغيرت في جوفه انت خت؛من األدم ا

 صدلى- هللا رسدول أن هريدر  أبدي عن أبيه عن يعقوب بن الرحمن عبد بن العالء عن مالك عن وحدثني"قال: 
 ،نهرا أوانري صرلبة: يوالسبب في ذلك مثلمرا قلنرا ،على ما تقدم "والمزف  الدباء في ينبذ أن نهى -وسلم عليه هللا

 ؟ما في جوفها، نعمال يستدل بها على تغير 
 طالب:........

يلى التغير قب  اإلسركار، التغيرر هرذا يمنر  عنرد الجمهرور خالفرًا للحن يرة، أمرا اإلسركار فهرو مجمر  عليره، والسربب 
نعررم يذا غررال وقررذس بالزبررد وتغيررر هررذا ال شررك أنرره مظنررة ل سرركار،  ،فرري النهرري عررن المتغيررر قبرر  مرحلررة اإلسرركار

 ؟يقول أه  العلم، نعم كما ،فالجمهور يمنعونه ألنه مظنة، وضعوا المظنة موض  المئنة
 طالب:......

ينتبرذ لره، فرذذا  -عليره الصرالو والسرالم-ينتبذ له، الرسول  -عليه الصالو والسالم-هذا بالنسبة للجائز، هذا النبي 
 كان يوم واحد ما يتغير، لكن يذا جلس يومين ثال  يتغير بال شك.

 طالب:........
ر عررن الصررير، الشررمس تختلررر عررن الظررروس، الشررتاء يختلرر يعنرري مررا غررال وال قررذس؟ ألن هررذا يختلررر برراختالس

ومرا زاد  ،وهكذا، فذذا تغير هذا ال يشكال فيره أنره ال يجروز عنرد الجمهرور خالفرًا للحن يرة، لكرن الثالثرة األيرام الظ 
قره اإلنسان ال يجرب، يقول: وهللا برا أذو فعلى اليوم أكثر من يوم ثاني، يومين أو ثالثة ال شك أنه مظنة للتغير، 

ال مررا يسرركر؟ مررا يصررل وبررين الررذي أقرر  أحوالرره الشرربهة، الشرربهة  ح هررذا؛ ألنررك بررين أمرررين، بررين محرررمهررو يسرركر وا 
 ؟القوية، نعم

 طالب:........
 ويش فيه؟

 طالب:........



ال على تريقة بيا؟ هذاويش هي السو   ؟نعم ..؟على تريقة اللي يصنعونها اآلن بالحوافظ واألواني المحكمة وا 
 ....طالب:....

 يتغير؟
 طالب:........
 ؟ألكثر من يوم

 طالب: يتغير يا شيخ.
أما ما يعتصر من العنب فهذا مجم  عليه بين الحن ية وغيرهم، وي ارقون الجمهور فيمرا عردا العنرب،  ،هذا العنب

ذا كان أمره قريب أق  من يوم هذا ما يتغير يال يذا وض  عليه مواد ثانية   ،مرا يتغيرر تغيره، فهو في الغالب مرافوا 
 ، لكن أكثر من ذلك مظنة للتغير فيمن ؛ ألنه مظنة ل سكار، نعم.-عليه الصالو والسالم-ولذلك ينبذ للنبي 
 أحسن هللا إليك.

 ا يكر  أن ينبذ جميعاً م :باب
 أن نهى -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى وحدثني

 .جميعاً  والزبيب والتمر ،جميعاً  والرطب البسر ينبذ
 عدن األنصاري  الحباب بن الرحمن عبد عن األشج بن هللا عبد بن بكير عن عند  الثقة عن مالك عن وحدثني

 والزبيدب التمدر يشدرب أن نهدى -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن -رضي هللا عنده- األنصاري  قتاد  أبي
 .جميعاً  والرطب والزهو ،جميعاً 
 صدلى- هللا رسدول لنهدي ذلدك يكدر  أنده ببلددنا العلم أه  عليه يزل لم الذي األمر وهو: -رحمه هللا- مالك قال
 .عنه -وسلم عليه هللا

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 : ما يكر  أن ينبذ جميعاً باب

والزبيررب والزهررو التمررر  :يعنرري الخلرريع، يعنرري يخلررع بررين مررادتين، تمررر وعنررب، بسررر وزبيررب، نعررم، أو مثرر  مررا قررال
فيسررك يليهرا التغيرر، هررذه يذا خلترت مرن أكثررر مرن نروك تت اعرر   ،والرترب جميعرًا، هرذه يت اعرر  بعضرها مر  بعررض

 التغير. ثم بعد ذلك يسرك يليها ،بعضها م  بعض
 -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن يسدار بدن عطداء عدن أسدلم بدن زيدد عن مالك عن يحيى حدثني"قال: 
البسررر: معررروس، قبرر  أن يصررير تمرررًا، البسررر والرتررب، الرتررب: اللررين مررن  "جميعدداً  والرطددب البسددر ينبددذ أن نهددى

 التمر، جميعًا.
، وهو العنرب يذا جرر، ينبرذ البسرر والرترب، بمعنرى أنره يخلترا جميعرًا فينبرذان، ينقعران الزبيبم   الجاس، والتمر

لنروك الواحرد، والتمرر والزبيرب جميعرًا؛ لمرا يخشرى مرن بالماء، فال شك أن التغير يسرك أكثر يلى النوعين منه يلرى ا
 فيتغير ثم يسكر وهو ال يشعر. ،ت اع  النوعين م  بعض

مرا رقرة ، يبعرض النراس ال يهرتم بهرذا األمرر "األشدج بن هللا عبد بن بكير عن عند  الثقة عن مالك عن وحدثني"
تصر  يلرى حرد اإلسركار فيأكر  منهرا لرقرة فري أو شرحًا بمالره، بعرض النراس يتغيرر عنرده المرأكوالت، وقرد  ،في دينه



دينررره، أو شرررح بمالررره مرررا يلقيهرررا ويرميهرررا خشرررية أن يضرررتر لشرررراء غيرهرررا، وال شرررك أن الررردين هرررو رأس المرررال، يذا 
اشتبهت بشيء فارمه، ال تعرض دينك للخل  لتوفير مالك، وبعض الناس تجد عنده التمرر الرذي يصر ، قرد يصر  

جالس، وأحيانًا بعض الناس ما يحسن صن  التمر، كنز التمر، يكثر عليه المراء،  يلى حد اإلسكار تجده منذ أيام
يذا جراءه شريء مرن لينرًا زائردًا، ثرم يعرضره ألمرر يجعلره يتغيرر بسررعة، حترى التمرر الرترب  ،ثم بعد ذلك يكون ليناً 

يذا تغيرر  ؟ربة المتغيررووال يستساغ، ما أدري كير يستسيغون هذه األنبذو وهرذه األشر ، وتال به الوقت يتغيرالماء
وينتبررذها ويتيرر  بقاءهررا حتررى  ،يستسرراغ، فكيررر يعمررد اإلنسرران يلررى هررذه األشررياءال تعررم التمررر عررن حررد االعترردال 

دَن َلدُه ُسدوُء َعَمِلدِه  تتغير وتزبد؟! يعني من يقدم على شرب شيء مزبد من التغير، وهللا المستعان، لكن }َأَفَمن ُزيِ 
أو الزبيرب فري المراء  مرا أشربة ذلرك، وضر  التمرر فري المراءنعم االنتبراذ ليروم أو ليلرة و  [رو فاتر( سو 8)] َفَرآُ  َحَسًنا{

أو الزبيررب أو شرريء مرن هررذا ال بررأس، وقررد كرران  ،ليكرون المرراء حلرروًا، والتمررر يذا كانرت فيرره شرريء مررن القسراوو يلررين
مرا أدري كيرر يستسريإل اإلنسران أنرا مث  هذا، لكرن اإلشركال فيمرا يذا تغيرر،  -عليه الصالو والسالم-يصن  للنبي 

يعنرري هررو فاسررد فرري الحقيقررة، يذا خرررد عررن حررد االعترردال فسررد، يعنرري يذا كرران هررذا النرروك مررن  ؟يأكرر  شرريء متغيررر
ال مررا يأكرر ؟ مررا يأكلرر مرر  أن اللحررم يذا  ؟، فكيررر يقرردم علررى مثرر  هررذا فيشررربه ويأكلررههالنرراس اللحررم يذا أنررتن يأكرر  وا 

وا هالرة سرنخة،  ،علرى خبرز شرعير -عليه الصالو والسرالم-وأضير النبي لم ينتن((  ))كله ما ؟نعم ،أنتن جاء فيه
ال يضررر تن الررذي يضررر بالصررحة، فررذذا كرران النررتن شرريئًا يسرريرًا نررمن المنتنررة قلررياًل، فررالمنهي عنرره مرر ،يعنرري متغيرررو

 أك  من اإلهالة السنخة. -عليه الصالو والسالم-فالنبي فذن هذا ال يمن  منه، بالصحة 
 ب:........طال

 ويش هو؟
 طالب:........

 علشان؟
 طالب:........

ال.ا  ..لدمياتي وا 
 طالب:........

 ؟نعم ،له ذوا عندهم، له تعم عندهم، الناس يت اوتون .... 
 طالب:........
 هذا؟ويش ميزته 

 طالب:........
في المسجد الحرام، وهو يقوم  ،التعتيل معروس من القدم، أبو نصر ال ارابي جاور وتلل الدنيا، وجاور في الحرم

 نسأل هللا العافية، نسأل هللا السالمة والعافية. ،والخمر المعتل ،ويصوم النهار، وي تر على أفئدو الحمالن ،اللي 
 من المراد بالثقة؟ نعم؟ "األشج بن هللا عبد بن بكير عن عند  الثقة عن مالك عن وحدثني"

 طالب:........
 تقدم عن هذا.ابن األعجم متقدم، مال، 



 طالب:........
مالك من  "عن الثقة عند "فالغالب على الظن أنه ابن لهيعة عن بكير  :على ك  حال يختل ون فيه، لكن يذا قال

هرو مرا سرماه، نعرم؟ مررا  ؟، والتشرديد فري نقررد الررواو، فهر  يك ري التوثيرل مر  اإلبهررام أو ال يك ري...أهر  التحرري فري
 .يك ي

  ررررررررررررريومررررررررررررربهم التعررررررررررررردي  لررررررررررررريس يكت
 د

 برررررررررره الختيرررررررررررب وال قيررررررررررره الصررررررررررريرفي 
 د

التعدي  على اإلبهام ال يك ي، ب  ال بد أن يذكر اسمه، ال بد أن يسميه؛ ألنه قد يكون عنده ثقة، لكنه عنرد غيرره 
ن جمي  أشياخه ثقات، ما يك ي؛ ألنهم قد يكونون ثقات : يولو صرح بأنه ثقة، ولو قال بهامضعير، فال يقب  اإل

قلدونره وي ،اإلمرام مالركضرع اء، لكرن مرن يقلرد اإلمرام مالرك فري األحكرام؟ المالكيرة الرذين يتبعرون  عنده، وعند غيره
ال مرا يقبلونره؟ يقبلونره؛ ألنهرم يقلردون اإلمرام فري األحكرام  :يذا قالفي األحكام،  حدثني الثقة يقبلون هرذا التوثيرل وا 

 فال، ال بد أن يسمى. وأما عند غيرهم ؟!التي هي الغاية، فكير ال يقلدونه في التوثيل
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........

 موصول، متص ، لكن في يسناده مجهول. ،ال، ال
 طالب:........

عن فالن، الثقة عن فرالن، الثقرة عرن فرالن  :يذا جزمنا بذلك، لكن المسألة غلبة ظن؛ ألنهم يقولون: يذا قال الثقة
 موجودو في كتب المصتلح. هذهأو فالن أو فالن، يختلر عندهم،  فهو فالن

 طالب:........
 ال ما تجزم، ما تجزم.

 نهدى -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن األنصداري  قتاد  أبي عن األنصاري  الحباب بن الرحمن عبد عن"
التمرر الجراس والزبيرب أيضرًا الجراس مرن العنرب، والزهرو  "جميعداً  والرطدب والزهدو ،جميعاً  والزبيب التمر يشرب أن
منه، والحديثان األول والثراني مخرجران فري الصرحيحين، يعنري سرواًء كران ذي بان لونه من البسر والرتب اللين ال

 فالمعول على ما في الصحيحين. ،ثقة أو ليس بثقة
 عليده هللا صدلى- هللا رسدول لنهدي ذلدك يكدر  أنده، ببلددنا العلدم أهد  عليده يدزل لدم الدذي األمر وهو: مالك قال"

يجمعرون فيره أنرواك  ،اآلن عنردهم اللري يسرمونه الكوكتير يكرره، يعنري مجررد الخلرع مجررد الخلرع  يعنري "عنه وسلم
مرررن ال واكررره ويخلتونهرررا ويشرررربونها، هررر  تررردخ  فررري هرررذا أو ال تررردخ ؟ لكرررن ال سررراد يسررررك يليهرررا أكثرررر، لرررو تركرررت 

 ؟نعم ،تخمرت
 طالب:........
 فورًا. بجمي ، لكنه يشر 
 طالب:........
 ى يتخمر.ييه ما يترك حت



 طالب:........
 ال ما يترك هذا ال بأس.

 وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول لنهي ذلك يكر  أنه ببلدنا العلم أه  عليه يزل لم الذي األمر وهو: مالك قال"
 ."-عنه
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 الخمر تحريم :باب

 هللا صدلى- النبدي زوج ئشدةعا عدن الدرحمن عبدد بدن سدلمة أبدي عدن شهاب ابن عن مالك عن يحيى وحدثني
 ((.حرام فهو أسكر شراب ك )) :فقال ،البتع عن -وسلم عليه هللا صلى- رسول سئ : قال  أنها -وسلم عليه

 عدن سدئ  -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن يسدار بدن عطداء عدن أسدلم بدن زيدد عدن مالك عن وحدثني
 :فقدال ؟الغبيدراء مدا :أسلم بن زيد فسأل : -هللاحمه ر – كمال قال ،عنها ونهى ((فيها خير ال)) :فقال ،الغبيراء

 .األسكركة هي
 ر.ك  ر، األس  ك  األس  

 أحسن هللا إليك.
 كركة.فقال: هي األس

 -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسول أن -رضي هللا عنهما- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 ((.اآلخر  في حرمها هامن يتب لم ثم الدنيا في الخمر شرب من)) :قال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 الخمر تحريم :باب

 وأنه ما خامر العق  وغتاه من أي مادو كان. ،الخمر سبل تعري ه
 هللا صدلى- النبدي زوج عائشدة عدن الدرحمن عبدد بدن سدلمة أبي عن شهاب ابن عن مالك عن يحيى وحدثني"

البتر  هرو  "البتدع عدن -وسدلم عليده هللا صدلى- رسدول  سدئ: قالد  أنهدا -رضدي هللا تعدالى عنهدا -وسلم عليه
(( حدرام فهدو أسدكر شدراب ك )) :فقالتشم  غيره، اب بالقاعدو العامة التي تشمله و فأج ،شراب العس ، سئ  عنه

 ؟بمعنى أنه لو أسكر التعام؟ نعم ؟هذه من صيإل العموم، وشراب له م هوم أو ال م هوم له (ك ) شراب
 طالب:......

 أسرركر شررراب كرر ))ألن السرراال عررن الشررراب، فقررال:  ((شررراب كرر ))فقررال:  ،ترر  شررراب العسرر ، هررذا السرراالاآلن الب
معرراد فرري الجررواب حكمررًا، السرراال معرراد فرري الجررواب، فكأنرره سررئ  عررن وأهرر  العلررم يقولررون: ين السرراال  ((حرررام فهررو

وعلرى  ((حررام فهرو أسركر شرراب ك ))األشربة، عن نوك من أنواك األشربة وهو البت ، فأجاب عن األشربة، فقال: 
غيرر متررابل مرن جهررة،  ،هرذا ال يخرررد التعرام يذا أسرركر؛ ألن السراال عررن الشرراب، فهررو جرواب متررابل مرن جهررة

من جهة الجواب بالشراب هنا متابقة، ومن جهرة التعمريم فري الجرواب والسراال خراص عرن نروك مرن األشرربة جراء 
مرن أن يكرون الجرواب مترابل للسراال، ومررادهم برذلك أن ال يرنقص  عدم المتابقرة، ومرن أهر  العلرم يقولرون: ال برد



الجواب عن الساال، ال أال يزيد عليه، وقد جاء في نصوص كثيرو من الكتاب والسنة الجواب بما هو أعرم وأشرم  
 من الساال، فك  شراب أسكر فهو حرام.

 سدئ  -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن يسدار بدن عطداء عدن أسدلم بن زيد عن مالك عن وحدثني"قرال: 
نبيرذ الرذرو،  "عنهدا ونهدى ((فيهدا خيدر ال)) :فقدال" ، الغبيرراء كمرا قرالوا: نبيرذ الرذروالغبيرراء عرن سرئ  "الغبيدراء عن

 ونبيذ الشعير يسمى ييش؟ يعني االسم المتعارس عليه اآلن البيرو، يسمونها بيرو، البيرو الشعير.
ال ال تعرم لهرا ))ال خير فيها((فقال:  ،الغبيراء نبيذ الذرو يعنري  ؟ونهى عنها؛ ألنها تتغير، وأيضرًا هر  لهرا تعرم وا 

يذا كرران نبيررذ التمررر لرره تعررم، نبيررذ العنررب، نبيررذ الزبيررب، نبيررذ البسررر، نبيررذ الزهررو، األنبررذو المتخررذو مررن األتعمررة 
يعنري  ))ال خيرر فيهرا((: -و والسرالمعليه الصرال-يعني فيها فائدو، وفيها لذو، لكن الغبيراء هذه قال النبي  ،الحلوو

 ال تعم لها، ويسرك يليها التغير، وقد تسكر وشاربها ال يشعر، ونهى عنها.
 اإليش؟  هي :فقال "؟الغبيراء ما" الراوي  "أسلم بن زيد فسأل : مالك قال"

 طالب:........
 ، ويقال لها: السكركة أيضًا بدون همزو.األسكركة، كركةس  األأ ال، 

فرذذا كران يسركر فهرو خمرر، سرواًء  ،يسركر "عبيد: هي ضرب من الشراب يتخذ  الحبش من الدذر  يسدكر قال أبو"
ويسمونها بغير اسمها، اآلن يسمونها  ،سمي بهذا االسم أو بغيره، وجاء أن الناس في آخر الزمان يشربون الخمرو

 السررالمة والعافيررة، ولهررذا جرراء نسررأل هللا ،ويتررداولونها فرري بعررض بررالد المسررلمين مررن غيررر نكيرررمشررروبات روحيررة، 
 في الخمر عشرو. -عليه الصالو والسالم-التحذير والوعيد الشديد، ولعن النبي 

 عليده هللا صدلى- هللا رسدول أن -رضدي هللا عنهمدا- عمدر بدن هللا عبدد عن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 
 نعم؟ "((اآلخر  في حرمها منها يتب لم ثم الدنيا في الخمر شرب من)) :قال -وسلم

 طالب:........
يعني فيها تعم، أق  شيء أن فيها لذو، أق  األحوال أن فيها لذو كما هري، أن الخمرر فيهرا منراف ، نعرم فيره منراف  

 دنيوية، لكن شرها وضررها أعظم.
 طالب:........

 ؟ذلك هذه هي التوبة، نعمها نادمًا على ذلك، عازمًا على عدم العود يليها، وأقل  عن كر ييش معنى التوبة؟ يذا ت
 طالب:........

 ك  ما يسكر حكمه حكم الخمر، الذي يسكر حكمه حكم الخمر. ،األتياب
 ؟نعم ))من شرب الخمر في الدنيا((يقول: 

 طالب:........
أو فررري  ال، هرررذه الرررذرو، الغبيرررراء الرررذرو، وأمرررا الشرررعير فهرررو شرررراب الشرررعير، أو نبيرررذ الشرررعير، يسرررمونه فررري العررررس

 مال الحالي البيرو.االستع
 طالب:........

 وين؟



 طالب:........
 .-ين شاء هللا-نسبة من المسكر ما فيها يشكال يذا كان ما فيها أدنى 

 طالب:........
 وين؟

 طالب:........
ين شراء -مرا فري يشركال  ،بالعرادو المترردو أنره ال يغيرر وال يسركر لي ما نص عليه، ال سيما وأنه عررسال، هذه ال

 .-هللا
الجرزاء مرن جرنس العمر ، كمرا أن مرن  ))من شرب الخمر في الدنيا ثم لدم يتدب منهدا حرمهدا فدي اآلخدر ((يقول: 

سررم  الغنرراء فرري الرردنيا حرررم سررماك غنرراء الحررور العررين يرروم القيامررة، فررالجزاء مررن جررنس العمرر ، فعلررى اإلنسرران أن 
 يتوب، من تلبس بمخال ة عليه أن يتوب.

 طالب:........
  ؟نعم

 .......طالب:.
 أيهم؟

 طالب:........
 ما هو في مسلم، في الصحيحين، في الصحيحين.

 طالب:........
 .نعم ،مالك عن ناف  عن ابن عمر، في الصحيحين الحدي  ما في يشكال، نعم ،ال، ال

 أحسن هللا إليك.
 الخمر تحريم جامع :باب

 مدن يعصدر عمدا عبدا  بدن هللا عبد سأل أنه المصري  وعلة ابن عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني
- هللا رسدول لده فقدال ،خمدر راويدة -وسدلم عليده هللا صدلى- هللا لرسدول رجد  أهدى :عبا  ابن فقال ،العنب
-رسدول هللا  لده فقدال ،جنبده إلدى رجد  فسدار  ،ال :قدال ((؟حرمهدا هللا أن علم  أما)) :-وسلم عليه هللا صلى
 :-وسدلم عليده هللا صدلى- هللا رسدول له فقال ،يبيعها أن أمرته :فقال ؟((ساررته بم)) :-وسلم عليه هللا صلى

 .فيهما ما ذهب حتى المزادتين الرج  ففتح ((بيعها حرم شربها حرم الذي إن))
 كند : قدال أنده -رضي هللا عنده- مالك بن أن  عن طلحة أبي بن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني
 ،آ  فجداءهم :قدال ،وتمدر فضديخ مدن شدراباً  كعدب بدن وأبدي األنصداري  لحدةط وأبدا الجدراح بدن عبيد  أبا أسقي
 لندا مهدرا  إلدى فقمد  :قدال ،فاكسدرها الجدرار هذ  إلى قم أن  يا :طلحة أبو فقال، حرم  قد الخمر إن :فقال

 .تكسر  حتى بأسفله فضربتها
 لبيدد بدن محمدود عدن ر أخبد أنده معاذ بن سعد بن عمرو بن واقد عن الحصين بن داود عن مالك عن وحدثني

 إال يصدلحنا ال :وقالوا ،وثقلها األرض وباء الشام أه  إليه شكا الشام قدم حين الخطاب بن عمر أن األنصاري 



 أن لدك هد  :األرض أهد  مدن رجد  فقدال ،العسد  يصدلحنا ال :قالوا ،العس  هذا اشربوا :عمر فقال ،الشراب هذا
 بده فدأتوا ،الثلد  وبقدي ،الثلثدان منده ذهدب حتدى فطبخدو  ،نعدم :قدال ؟يسدكر ال شديئاً  الشراب هذا من لك نجع 
 عمر فأمرهم ،اإلب  طالء مث  هذا ،الطالء هذا :فقال ،يتمطط فتبعها يد  رفع ثم ،إصبعه عمر فيه فأدخ  عمر
 شدديئاً  لهددم أحدد  ال إنددي اللهددم ،وهللا كددال :عمددر فقددال ،وهللا أحللتهددا :الصددام  بددن عبدداد  لدده فقددال، يشددربو  أن
 .لهم أحللته شيئاً  عليهم أحرم وال ،عليهم متهحر 

 أبدا يدا :لده قدالوا العدراق أه  من رجاالً  أن -رضي هللا عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني
 هللا أشدهد إندي :عمدر بدن هللا عبدد فقدال ،فنبيعهدا خمدراً  فنعصدر  والعندب النخد  ثمدر مدن نبتداع إندا الرحمن عبد

 تشدربوها وال ،تعصروها وال تبتاعوها وال تبيعوها أن آمركم ال أني واإلن  الجن من سمع ومن ومالئكته عليكم
 .الشيطان عم  من رج  فإنها ،تسقوها وال

 : -رحمه هللا تعالى-يقول المالر 
 الخمر تحريم جامع :باب

 مدن يعصدر عمدا عبا  بن هللا عبد سأل أنه المصري  وعلة ابن عن أسلم بن زيد عن مالك عن يحيى حدثني"
ذا تخمرر "العنب يعنري النبيرذ المتخرذ  ،عما يعصر من العنب، وعصير العنرب يذا أسركر هرذا هرو المجمر  عليره، وا 

مررا كرران مررن غيررر العنررب، وينررازعون فرري يتررالا مررن العنررب يذا اشررتد هررذا مجمرر  عليرره، ينمررا الررذي يبيحرره الحن يررة 
يقرة الخمرر مرا يتخرذ مرن مسكر، لكن لريس بخمرر، فحقالخمر على ما يسكر من غير العنب، نعم يقولون: حرام، و 

عند الحن ية، وعند الجمهور ك  ما أسكر فهو خمر، من أي مادو كان، وكما جاء فري الحردي  أن  عصير العنب
 الخمرو حرمت وسميت خمرًا، وليس في المدينة عنب، ينما فيها التمر.

المررزادو الكبيرررو، الراويررة: هرري  "خمددر راويددة -موسددل عليدده هللا صددلى- هللا لرسددول رجدد  أهدددى :عبددا  ابددن فقددال"
فقال له رسول " يتروى بها الماء، ينق  بها المراءألنه  "-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول له فقال" القربة الكبيرو

يعني الرجر  مرا بلغره تحرريم الخمرر، ولرذلك  "ال :قال ((؟حرمها هللا أن علم  أما)) :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 
-وسلم عليه هللا صلى-رسول هللا  له فقال ،جنبه إلى رج  فسار  قال: ال،" -صلى هللا عليه وسلم-ه للنبي أهدا 
- هللا رسدول لده فقدال" أن هللا يذا حررم شريئًا حررم ثمنره وهرذا ال يردري  "يبيعهدا أن أمرته :فقال ؟((ساررته بم)) :

الذي ال يجوز استعماله ال يجوز بيعه، فذذا عرس ف "((بيعها حرم شربها حرم الذي إن)) :-وسلم عليه هللا صلى
ال ما يجوز؟ ال يجوز؛ ألنره  الصائإل أن هذا الرج  الذي يريد شراء خاتم ينما يشتريه لالستعمال يجوز أن يبيعه وا 

 حرام.
 ؟طالب: ولو كان غير مسلم

يسرتحلونها، يذا عررس أن  نهرا لهرم فري الردنيا؛ ألنهرم مخراتبون فري ال رروك، لكرنهم: يولو كان غير مسرلم، ولرو قرال
هررذا الرجرر  يريررد أن يشررتري هررذا المحرررم لالسررتعمال ال يجرروز أن يتعرراون معرره بحررال، يذا أراد أن يسررتأجر المحرر  

ال يجرروز أن يرراجر عليرره؛ ألن هررذا هررو التعرراون علررى اإلثررم  -جرر  وعررال-ليبيرر  فيرره، أو يسررتعم  فيرره مررا حرررم هللا 
 ؟والعدوان، نعم
 طالب:........



مسررألة غلبررة ظررن، يعنرري يذا غلررب علررى ظنرره أنرره يسررتعمله يذا سررأله وقررال: ال، يريررد أن ي عرر  برره كررذا أو المسررألة 
 ال بأس، أما يذا غلب على ظنه أنه ال يستعمله ال يحتاد ساال.أو ما أشبه ذلك ه يلبسه نساء

 حتدى المدزادتين جد الر  ففدتح ))إن الذي حرم شربها حدرم بيعهدا((: -صلى هللا عليه وسلم-فقال له رسول هللا "
سرتدل بهرذا وسال الخمر في سركك المدينرة، وي ،وشقت األسقية ،كسرت الدنانخمر ولما حرمت ال "فيهما ما ذهب

فهررذا منرره، ولررو كانررت  ))اتقرروا المالعررن((؛ ألن يلقرراء النجاسررات فرري ترررا النرراس محرررم، مررن يقررول بتهررارو الخمررر
تدل بهرذا مرن يقرول بتهارتهرا، لكرن القرول برالتنجيس هرو قرول فري سركك المدينرة، يسر ،نجسة ما أراقوها في الشوارك

ن كرران الرردلي  ال يررنهض، لكررن مرر  ذلررك ال شررك أن مثرر  هررذا  عامررة أهرر  العلررم، حتررى أنرره نقرر  عليرره اإلجمرراك، وا 
اإلتبررراا واالت ررراا مرررن أهررر  العلرررم يرررور  عنرررد تالرررب العلرررم وق رررة، ويهررراب مثررر  هرررذا الكرررالم، ال نقرررول مثلمرررا يقرررول 

ن دعرراوى اإلجمرراك الترري يررذكرها أهرر  العلررم تجعرر  تالررب العلررم ال يهرراب اإلجمرراك، ال، : ي-مرره هللارح-الشرروكاني 
على تالب العلم أن يهاب اإلجماك، يعني ولو تخلر، لو خرا، لو وجد مخالر من نزر يسرير، ال برد أن يهراب 

، يعنرري تالررب العلررم ودليرر  عرردمي م ن سرره، يعنرري فرررا بررين دليرر  وجررودياإلجمرراك، يعنرري وعلررى اإلنسرران أن يررته
ينبغي أن يكرون مر  الردلي  يردور حيثمرا دار، فرذذا وجرد الردلي  يتمسرك بره حترى يجرد مرا يخال ره ويعارضره ممرا هرو 

 .مسألة وتواتئوا عليه، يتهم ن سهأقوى منه، لكن يذا عدم الدلي  ووجد قول أله  العلم قوي في ال
 طالب:........

ما عندهم دلير ؟ ال، اإلنسران فري الردلي  العردمي  ؟ألئمة األربعة وأتباعهمييه في حالة، على حد علمنا، لكن أين ا
ثرة قرول يخرالر عنرد أبري يتهم ن سه، لكن في دلير  وجرودي، وجردنا عنرد أبري حني رة القرول بكرذا، ووجردنا عنرد الثال

نرتهم أن سرنا بعردم نقول بالدلي  يا أخي؛ ألنره دلير  وجرودي برين أيردينا، أمرا الردلي  العردمي ال يمنر  أن  حني ة دلي 
 الوقوس عليه.
 طالب:........

 ؟على كالمه عينية نعم، يعني ال يمكن تتهيره يال باالستحالة والتغير، يذا تخل ، نعم
 طالب:........

 ويش هو؟
 طالب:........

 كذلك الدم أيضًا نق  عليه اإلجماك.
 طالب:........

 مث ؟
 طالب:........

صررلى وجرحرره يثعررب، هررذا مثرر  مررن حدثرره  -رضرري هللا عنرره-لون برره أن عمررر نعررم، ويررش فيرره؟ هررم أقرروى مررا يسررتد
 مث  المستحاضة، يبي يصلي على حسب حاله. بيقر؟ ،...دائم
 ؟نعم "وحدثني عن مالك"قال: 

 ..من إراقة الخمر امتثااًل ولي ...أال يقال قوله......  طالب: أحسن هللا إليك:



المتثررال، لكرن أيضررًا االمتثرال ال يكررون بارتكراب محظررور، يال أنره قررد هرو مرا فرري شرك أن هررذه مبرادرو، مبررادرو يلرى ا
يغلب اإلنسان ومرن مبادرتره وشردو امتثالره أنره يخ رى عليره األمرر األخرر، لكرن ينبره عليره، علرى كر  حرال المسرألة 

 انها.ظمعروفة عند أه  العلم، ومن أرادها موجودو في م
 أبدا أسدقي كند : قدال أنده مالدك بدن أند  عدن طلحدة أبدي بدن هللا عبد بن قاإسح عن مالك عن وحدثني"قال: 
ن كان العق   "الجراح بن عبيد  يعني ه  يالم من شرب قب  التحريم؟ ما يالم، ما يالم من شرب قب  التحريم، وا 

يأبى هذا، يعني كون اإلنسان يخرد مما شرفه هللا به، وميزه على سائر المخلوقات وهو العق  يلى ضرده، ال شرك 
سبة للعق  ملروم، لكرن النراس يتعراتون أشرياء توارثوهرا مرن غيرر نظرر وال رويرة، وقرد يكرون فيهرا شريء ممرا أنه بالن

 دام قب  التحريم. يدعو يليها من لذو وشبهها، هللا أعلم، المقصود أن مث  هذا ال يالم عليه ما
د نبيهرا، وبعرد الخل راء، خيرار األمرة بعر "كعدب بدن وأبدي األنصداري  طلحدة وأبدا الجدراح بدن عبيدد  أبدا أسدقيكن  "
 قدم أند  يدا :طلحدة أبدو فقدال، حرمد  قدد الخمدر إن :فقدال آ  فجاءهم ،وتمر فضيخ من شراباً  وأبي بن كعب"

مبادرو في االمتثال، يعني فرا بين امتثال وامتثال، يعني لو غيرهم وبين أيديهم الشراب  "فاكسرها الجرار هذ  إلى
مرا يكرون، ال، ال  -ين شراء هللا-نسرأل بعرد ونهرى عرن يضراعة المرال، ونكمر  و قالوا: هذا ال بد نتأكد، وهذا مرال، 

براهيم  لما أمر بذبح ابنه تله للجبين،  -عليه السالم-ما يمكن، االمتثال ال بد أن ياخذ الكتاب بقوو، ياخذ بقوو، وا 
 ما في خيرو، وهللا المستعان.

 المهرراس هرو "تكسدر  حتدى بأسدفله فضدربتها لندا ا مهر  إلى فقم  :قال ،فاكسرها الجرار هذ  إلى قم أن  يا"
ال تحينرررس برره الحررب، يرردا فيرره الحررب ويكسررر الررذي يهرر ال جررريش؟ جررريش نعررم؛ ألن اً ليكررون جريشررًا وا  ؟ دقيررل وا 

 التحين لما يكون بالرحاء، والجريش يكون بالمهراس.
 بدن محمدود عن أخبر  أنه معاذ بن سعد بن عمرو بن واقد عن الحصين بن داود عن مالك عن وحدثني"قرال: 
، األرض وبراء "وثقلهدا األرض وبداء الشدام أهد  إليده شدكا الشدام قددم حدين الخطاب بن عمر أن األنصاري  لبيد

 اء يررور  الثقرر  بررال شررك، ثقرر  البرردنالوبرراء: هررو المرررض الررذي ينتشررر فرري الجررو، ويتررأثر برره النرراس، وثقلهررا، الوبرر
 اشدربوا هدذا العسد ،" الرذي فيره شر اء للنراس "العسد  هدذا اشدربوا :مرع فقال ،الشراب هذا إال يصلحنا ال :وقالوا"

 الشدراب هدذا من لك نجع  أن لك ه " يعني من أه  الشرام "األرض أه  من رج  فقال ،العس  يصلحنا ال :قالوا
 نالثلثدا منده ذهدب حتدى فطبخدو  ،نعدم :قدال "ال يسدكر،الذي يأتي ذكرره  الشراب المشار يليه هو "؟يسكر ال شيئاً 
حتددى ذهددب مندده الثلثددان وبقددي " يذا وضر  علررى النررار نعرم يتبخررر مرااه، ثررم يغلررظ معلرروم أن التبرريخ "الثلدد  وبقدي
يرتمتع يعنري يتمردد، تبعره وصرار  "يدتمطط فتبعهدا يدد  رفدع ثدم ،إصدبعه عمدر فيده فأدخ  ،عمر به فأتوا الثل ،
بر  مرن يعنري الرذي تتلرى بره اإل "اإلبد  ءطال مث  هذا ،الطالء هذا :فقال يتمطط،" من يصبعه يلى اإلناء متصالً 

 أحللتهدا :الصام  بن عباد  له فقال، يشربو  أن عمر فأمرهم هذا مث  طالء اإلب ،" القتران يذا أصابها الجرب
 ،وهللا كدال :عمدر فقدال" ما دام أمرهم أن يشربوه م اده أنهرا حرالل، ولرو كانرت حرامرًا مرا أمررهم أن يشرربوها، "وهللا
يعنري كرالم عبرادو أوجرد فري ن رس  "لهدم أحللتده شديئاً  علديهم أحدرم وال ،عليهم حرمته شيئاً  لهم أح  ال إني اللهم
أو  المسلم ال سيما تالب العلم يذا أفتى بشريء، ثرم قير  لرهتوقر، وهكذا ينبغي أن يكون  -رضي هللا عنه-عمر 

ن أورد عليه ما يقتضي الرجوك يرج . ،يتوقر عله يتوقرأورد عليه ما يج  وا 



يعني شأنكم  "لهم أحللته شيئاً  عليهم أحرم وال ،عليهم حرمته شيئاً  لهم أح  ال إني اللهم ،وهللا كالفقال عمر: "
 به، افعلوا به ما شئتم، اصنعوا ما كنتم تصنعون، ما دام ال يسكر، لكنه لم يصرح بذباحته لهم.

 طالب:........
فقرال لره عبرادو ابرن الصرامت: أمره أن يشربوها أنهرا حرالل،  قال: أحللتها وهللا، فأمرهم عمر أن يشربوها، مقتضى

 أحللتها وهللا.
 طالب:........
 وال، علرريهم حرمتره شريئاً  لهررم أحر  ال ينري اللهررم، علريهم حرمتره شريئاً  لهررم أحر  ال ينري اللهررم ،وهللا كرالفقرال عمرر: 

 .لهم أحللته شيئاً  عليهم أحرم
فقال: رج : أحررام هري يرا رسرول هللا؟ قرال:  ،ما نهى عن الثوم والبص ل -عليه الصالو والسالم-مثلما قي  للنبي 

ن كان  ،أو ألمر من األمور يمن  اإلنسان من شرب شيء يقتضيأنا ال أحرم ما أح  هللا، لكن قد  أو من أكله وا 
؛ ألنره فقرد يمنر  بعرض النراس مرن شررب اللربنحالاًل في األص ، والعكس تبعرًا للمصرالح والم اسرد المترتبرة عليره، 
ن التمر : ي، وهو حالل ما أحد يستتي  يقوليضر بمعدته موجود عند بعض الناس، بعض الناس يمن  من التمر

يبقرى هرو حرالل، ومثر  هرذا يذا مرا و  ،حرام، يمن  من الرز، يمن  من الخبز، يمن  من شيء يضره، هو بعينه هو
 فاألص  أنه حالل. ،دام ال يسكر

 طالب:........
 ييه.

 .....طالب:...
ألنهم جربوه وما است ادوا منه؛ ألن العس ، العس  فيه ش اء بال شك، فيره شر اء،  ؛ما رد عليه عمر، ما رد عليهم

يلرزم أن يكرون فيره شر اء مرن كر  وفيه ش اء من وج  البتن على وجه الخصوص الذي ورد فيه النص، لكرن هر  
 شيء؟ ما يلزم.
 طالب:........

 .هو التالء
 طالب:........

 ، ال هو التالء، يال هذا الشراب يعنون التالء.ال
 طالب:........

 أال نجع  لك من هذا الشراب شيئًا ال يسكر؟ قال: نعم، ما هو الشراب الذي ال يسكر؟
 طالب:........

 ؟نعم ،بعد التبخ، فهذا هو الذي عليه اإلشارو
 طالب:........

ال ؟نعم، يعني مركز   ؟جاس وا 
 طالب:........



  .ان، من أج  أن يق  حجمهشييه عل
 طالب:........

ييه مرن أجر  أن يقر  حجمره، يعنري لرو عنرد االسرتعمال يضراس يليره أضرعافه مرن المراء، لرو أضرير فري بلرده بردل 
 البرمي  يصير عشرو برامي .

 طالب:........
  التررالء، هررذا لمررا المقصررود أنرره ليقرر  حجمرره، وال يتررأثر بررنقص المرراء وزيادترره، هررو مررا يتررأثر، مثرر ،ييرره هررذا الكررالم

 ذهب ثلثا الماء ما تأثر.
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........
 نه ما يسكر، شيئًا ال يسكر، خبرهم، خبر ثقات، فيهم عبادو بن الصامت خيار الناس.: يال، هم قالوا

 طالب:........
ال شيء ال خ ير وا    .بارمن باب االخت ؟ال، قب  خبرهم، ييه بس يبي يختبر ه  هو غليظ وا 

 طالب:........
 بتالء اإلب .رنه ال، ال، المهم ثم ليق

 الدرحمن عبدد أبدا يدا :لده قالوا العراق أه  من رجاالً  أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك عن وحدثني"قال: 
السن في سوا التمر أثنى على شخص  فيه شخص كبير "فنبيعها خمراً  فنعصر  والعنب النخ  ثمر من نبتاع إنا
ه، يررأتي يلرري يرره آثررار الصررالح سررمح فرري بيعرره وشرررائوهررو مررا عل دًا فرري مجلررس، وقررال: ين ذاك الشررخصًء زائررثنررا

 ..لذي ما عاد يجي له يال.من دراهم، هو يبقى عنده التمر ا ويشتري ما يتبقى عندي من التمر بما أتلبه
 طالب:........

ويصررير خمرررًا، فقيرر  لرره: يررا ابررن الحررالل ذاك ، اللرري مررا بقرري عليرره يال ربرر  درجررة ر، ليترره حشررال، مررا هررو بحشررر
 ذا.كيستعمله خمر، كبير سن ما يدري عن شيء هذا، وهو بال ع  لما تتب  وجد ه

 إندي، فقدال عبدد هللا بدن عمدر: فنبيعهدا خمراً  فنعصر  والعنب النخ  ثمر من نبتاع إنا الرحمن عبد أبا يا" يقول:
 تعصدروها وال ،تبتاعوهدا وال تبيعوهدا أن آمدركم ال أندي اإلند و  الجدن مدن سمع ومن ومالئكته عليكم هللا أشهد
ال آمرركم؟ بر  ال برد أن ينهراهم،  :هر  يك ري أن يقرول "الشديطان عمد  مدن رجد  فإنهدا ،تسقوها وال تشربوها وال
 ؟نعم

 طالب:........
 ويش هو؟

 طالب:........
فإنهددا رجدد  مددن "ذا األمررر، لكررن قولرره: ال بررد منرره، ال يك رري عرردم األمررر، يعنرري هررذا األسررلوب ضررعير بالنسرربة لهرر

  .وهللا أعلمها وعصرها وشربها كله محرم، ءوشرا وأنها محرمة، وأن بيعها ،يبين المراد "عم  الشيطان



 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وبارك وصلى هللا وسلم 


